
Hitlof ·Toria UectUldo.··Gapttular
aguardadas· em Londres, para bre,e,· sensacionais. nolicias da· frenle de balalha
flanqueada.a cidade de Leipzig-13I1ks. separam as lorçasrussas das americanas
I Londj-es, 14 (A. P.) "-- O (\Evê� deverão s-e reflerlir a entrada dos' froças ,oorte!:finl'::1<:anas do Prl- vanguardas Súvliéticas: Essas for! versões de ,que H:i:tl�r d�cidiill
p'nng Standard» diz que é .espe; atíadns em Bterlim 'Ou a capítu, mé1rQ Exe.rC'l:tp]a se encontram' ç.as flanquearam a c�dade

..

de capitular. Essa. nottcía fO! dh

rada· para qualquer momento' nu", ção total de eXJeltito alemãs, fi 11 q'uihl!O:n�etros de Leipzig. Leipzig e se acham a 65 quUIOfl1!2 ! vulgada 'e111 vista de ter a Nun-;
ilirdaf?

.

sensaoíonaís da frente de ---- ----. tros de Dresden.
.

cíatura Papal recebido uma carta

batalha. Uo!lldres, 14 (A. P.) -< N;p,ti:; �ldres, 14 (A. P.) - Anun- --:,=l

. .
.

. -
..• l:� r f'

.

1 "" .. T,,", l' 1'� ('A' P) _ Nr""'t,;'!' secreta de HiitIer soUdtandp d
, 'AGred�ta",Sie que essas; notíctas olas da fl'e;llliê ínmrmam; que as oi:a"ls'e e lCl,a mente que as van- .Liu:llC res,

.

'l: _., u "'_

guardas D.iJ,1g1'óf_al1uúicanas já se aias procedentes eh: Lisb.oá Iníor- serV']çQ do mesmo para a posí-

1- Faliava mais esta ! ,. ... I enoon'ionl a 130 <jlúI�..,tws das fiam que fpram conflmmdas as çãi> de inl,,'mediado,·

i: -Qu:ando'lamentátnos toda esta

'w'm'a,na a W;ão de aú�or;i;dades 'do

governo municipal, catando as ..

sínaturas ..para listas de.' ade,
sões !e !ipOtéoas de solidaríedade

para o cand:idat)J ofidal ,e para,
manter. artífícíalmente o presti-,
:g�p, do Sr� 'Interyentor no Es'.í
'rodo, não esperávamos houvesse
:'desendo tanto o nível moral POM

. :titico:. dos nossos governantes. .

.

"

Mas, agora, já �eg�ram�n1Je 1ln.. ,Vamos vêr quem. lem
fOrmados de que ate elementos _,

.

.

r_

da policia estão amolando nossa coragem CIVICa •••
gente no a�an de sustentar

l.in�1
: Ha·· alnda, 'um certo re....

gove�no fahde, quer
. popularv tré1;i�ent{) da opanãão publí

;meuI.Ll, quer f.r,:nte ns ]deJa�� de- '. ca quanto á campanha eíeí-
mocratícos qu:- a hum�mdad!3: toral que se' avtelnha. Mui>l
vem de oonquestar na malPr car- "" _

'

.
,_

"

,'f" d' . 'h"'"
_,

. ta !lDCerteza (X)ID a s1ncerl�1.a�
UI ,1m�1� .•

-e s1!a. istona,
.

nao. de de propcsítos dos que
transígíremos na luta.�a que nos estão 0'0 poder e um pou-
Iançamos, �e]am quais forem as co de réceío pelas medidas
csrcunstaneías. d

',

R ... 1 .." • _
e represaãas que possam

�st��os cüegan.C1'I? a, C��lclusa.o ser tO,madas p'elos que mano
de quv, o p,rometlldo .pteIlO eI61� bram hablillmente os n.ume ..

1iO'tal,. hmpo de, 9-�alsquer con? rosüs departamentos ad111JÍj..
tr,(J,ng�enttQ� :OfICiaIS,. pr?cl.ama.. mstiativos 'Originam dois
do, tanto . .pera Sr; Getulio Var- í terçiO!s cl:os motivos dessa si_,;.

gi�S, co.�o por seu futuro cal:- tliação._:Lpgo que \iror a pu...

�i1datq, e apenas C9ilversa para bJiico a 'Lei ÉI'eito al que se
OJinglez voe ,.

.

..

" r ,
.

;_ .r " .'. .' .' ..
'

.' :espera ch€ta de garantias pa
.

Nao adlliant� reclamar par� �el1 ra O: eleitor, alguma aprehente que. esta firmemente d�c�dlda. ..são será dissipacl:a.
alAcont:[Illua� ni> �O.dfH:, sac:lfJ�ue.. O plejjto aguarda�Sle livr€'
s� ODmo s� sacIl!1:Cal. a. .dilgmda;-\ e 11l\)n'esío, com. campanhasde :das popula.çoes 1!nde_f,esas. decentes' sem li' P eocupa"{
;', (C��lQ si já :�,ãO ;�as.ta.:se li ção d'Os' ataques pe�SQaiS �
cpa",a;O das autondade:; C1VJ"1 en.., com verdad-e:ia"o. espirito d'BM
.L
a �aora 0m' -'o

.

I" EtT'; Q.;", <.1 "- aça:
". '!- pO�lCla-' mocratico, oombatendco,.se

um,. diligno e.valente Cldadap qu�, PiO'r' pr.ogramas·e ,não
. por

aSS1U11!;meS�o, l1'eg9u, sua assll:a. pessôas. A deturpaçãiQ do
tura a tal lrsta ,de ({aplausos» que pleito fóra desse r-um!o:,
o governo do Estaq.o organKzou s->::rá, exclusivahlientle obra
para engabelar o hpnrado 'Miini&. dos que se eUQontram no
trO! da. quena, f0'1 tachado d� poder para administrar '6

(l[)�UUllJlsta!.
I ....

.

,nunca para pdliticar. Quem:
.

D:eus meu. A. que C!1;g9iU a, qmzet laser PPlitica que te..
mo.Tal dos costumes POh,tlCOS em, . :nha a iC(}:r'a"gem dvica de !mi.,
n;?'ssa tert'R! A quen!. ap:B.lar

.

tal' EduardÚ G:omes e vir padmante d� ,tanto dlspudunor! ra {li camp'o d'é luta com ar'l
eue�l V�iD sal_v�r. n�ssa ge�t,e si mas :iguais ás do' adversa..,
() dila da. eleLça,:o

. ailnda !uao s� rio. Oá !então não s;e IIlf't'a.

I
"

b· ?I
. ." , -

VIA um Ia -. . . . para não sajir tosquiado, ...

O desap_onlamento .' levou-o ao
.

suicidio
,

.

Wl1,dres, 14 (A. to) - A rad'i:o-. do acumulad'O grande riqueza CQ
de

'.
MlO,soou anuncIou. que Max' mo edHi.or, dos jornais do par,

An�1am., v�tera,�o'. membro .do tidlO oe de seus livros. E' c0l1híe4 ir\fuscou, 14 (A. P.) .� Os cor�
p-ar-t'Id? naZIsta, mtnnp amigo e oido, tam'bem, como' 'O mais iihti� I'.espolldientes de guerra s:oviéti..

O Bd I" K d C In·!III(iI}?SUlt'Ol: de H:itler, suicid-ou��, mo assomado de' HitIer'e" seu cos_ declaram que. O'S au.stl"iacos ,. II. O O . 00 er e e III AfIS-
em MunH:;h, deIXando. uma carta' oons:elheiy;o de ntais 'confhnçaF-lni estalO re�bendo .o exerCIto ver.,

I .. D'
.

.

.

em: qUe s'�. refere _� desap.on1l,a:i assunti(}S UnanceÍros.
"

,

m�lhlO C:0rtJ:0 Cl1��g,O e que �s ban'1 . .t1113íDO Ra ASmento deVido .ao llDil:nent'e cola:p.;
_'__;_'-------'.'-----;--------'- derras naCIO'nal.S da Austna, su- ii III U

so da AJ;emanha hiHeristá. Am'"! No ba.t: e nO' 131\
_;....

pl'illlidas pelO:s naZistas, estão Eu} .nÓ'me das correntes opo- Liberal (dissidente) e Legião Re
ID&ifIl f:ói' O' prÍIneiÍ.r-o· difletor' co..... l{ N OT I vOlta,udo a. Ü1emular em var'ÊQls siciO'iüstas dO' Estado, o Partid0 publiicana, estão os senhores
inercial do partido nazista, te11"; não deve falta" pvntos de V,iena. .

.

Republicano Catarinense, Par1iJo Adono. IK'onder e Ani:stilia'l1o Ra"

11-.----------- - 111 mú;s em !entend:imento COi1S;tml,
te COlU >O s�nhor Major�bni:gadei
lO Eduardp Gomes, e const�'tU!em

elem<É>n;tús fP<,r-madofes da União
Del11oG!'atica- Nácional.
'Estes [lustres e. enünexi:tes COH

terraneús, tão logo seja defÜ:ni...
tJivamente formada, a Uniã;o:, após
a grande oolwenção politica qu:.�
Se realizará possivelmente a 3
de m:aii;O ,prD)Clmo, no Rito, f'e ...

gressarão a Santa Catarina pa ..
ra 'Ü inidô da mais intensa camo-(

panha, poÚtica que já se f,ez em

nosso Estaclo,
' .

Sabemos que vál'ias caravanas

do.s mais' eminentlêS p;o>Iiticos
br�sileiros vísitarãp Santa C:a-.,

I lari.na, excurs�ol1al1dO pOlf' vá..

I J:ias cidádes.

I No' 'bar e no lall
. KNOT

�ãQ deve f.�ltÇ\!

'T!el<euro:s
. que p'ensat', nesta

ídéa de 'salvação nem que,
tenhamos que apelar para 'Os.

juj2'e?� qUJe,Lna semana passada,
enSiÍ'llaram piQ.r duas vezes ao

governo normas de conduta' d'e
mo!ératffica nos casos do «Di.a:rio
de Pernambuco» e dos polJltkos
exílados!

As
.

atrocidades nazis
tas na letonia

.

llimdres, 14 (A. P.) ,_:_. A 00..

m�ssão extrao.rdinaria s'Oviética,
que :investiga as atrocidades per
petradlls na lJetojtl:ia, info.rm,a:
que os. na:ÕÍ;stas mataram}77.0ü0
pesroas em camp:os de conoen-:
tração. dali: :ê condüziranl para ,a

escravidão 175;000 duí'ant'El sua,
.ocupaçã:o "tlaquele Estado.:

Molho VICI
.

JOINYILE
FILIAL

RUi 9 da MarcQ. 126

.A

VirtUde. e.
I lealda-

'DEde se retiram quando
o crime B a traição

.

sio premiados. .

.

BLUM
Diario Matutino

Ianual Cr$ Se,oo
semestral Cr$. 35,0.:1.avulso . Cr$ O,Bo

o ar,Qoto das aspírClçõés do Vale. do It�jaí

BLUMEMAU. .. Domingo. de 15 Abril de 19lt5 N' Dr. Acnmes Balsini Diretor Responsavel • Ano XXi· N. 146

linda ha juizes
• censura á imprensa não é função da Policia!

A Agencia de Noticias '}\,fel'i-! rtnho, depois de historiar e co- palavras proferídas reoentemen'

díonal enuncícn que foi conce; mentar longamente o fecham'i�i1- te pelo Sr. J:)ÊÍo �lberto e acres ...

dtdo 'O mandato de segurança to do «Díario de Pernambuco», centa que o reglilne de censura,

requerido _pelo Di:�io de PernCl111
.

declara qúe a oensura á· impncn- prévia imposto ao «D�a:io d�

buco, dp' Reuif'e_ sa n�o é função policial. Em :re- P-ernambucQ) pela pohcla do Es

A sentença do judz Luiz Ma-, fOrça de stla afirmativa cita as fado, reEentp.�s!e (le elenlent:o que
-----

a fulmd,na: fi falta de oomp'ch�n�,

Ilalia cia da autoridade C01lTtoru_ A

p-enalidade impoista ao iotual
nãO' tem fOi:ma nem figura ju�
ri(Uca e nãü está amparada de

qualquer razão legal. Após ci�

taçã':l de várRifls veis I o iu�z Luiz
M.ar1inhol· conclue:

- (,Miando qu'ô': o ("I?:j,a!'i-') d'�
Pernamb;uciQ c}ircu1e . ,livremente I
independentie de cenSUra prévja.
Cumpra..se niOS termos da l:t:_

--------�----------------------

linda permanegem as. duvidas

Importantes exilas na
,

. o Ditavo Exercito realiza apreciavel avanço conquistando
I duas cidades - Sir ftlexandre congratula-se com Tito

Roma, ,12 (..;\.. P.) - O Oitavu
Exel"cit'V Brltanico, com apoio de

tanques 'e la'l1ça.,Chamas captlH'3,
raro F-usi:g:nan e' Qostag-rloIlo,
pross:eguJJnd'O sua oI'ensiva, pelO

J r.í:O."
'

,seri:.�o, no flanco o.rlen
. .tal. d.a.frente ii.taHana. . A queda d!estas

, duas cidades repreg,entam um

avanço, de 18· quiJometros �li.l
direção ao setor d-e Regina, para·
BolQgna..

pelos 'grandes exitos que vossO

-éxercitiO' alcançnü nas suas' 'Op!2�
r-acões C!Ol1tra os' alemães. Esse
r€�liltado, é muit-o confortador pa
ra \) Vo.sso ex>eréHo, que demons ...

ira o Vi:'�or combativo dos vossos

explendidos soldado.ls.

L()il1d�es, 14 (A. P.) - O :,DuJ.
.

.• ,ly Wo.rkep, 'orgão comuni.sta, de
Q, G. AUad!!) mo Miediterra.i --'-o_' _

noo, 12 (A. P.) - Q CPn:andant� ! Iminente ti fim da'
Supr-emlO das F;ürças Ahadas nO I' C·

..

:M/edi;tetraneo, 'Marechal Sir AI,e- uerra
'xa,ndre, lenvjpu uina mensagem ! LtO'.ndrBs, 14 (A_ P.) ---!

de congratulações ao Marechal O pdmeiro ministro da S:iw
Tiro, 'nos s,eguintes termos: «(En da, Fay-ez el Khouri, d-éda.i
v10 expressivas' congratulações ratI á Camara do S2U pais

haver reoebid-o informações
dos altos f,j;rculos aHados de

que a noticia da cessação
das hostilidades na EurDtJa

Recebem os russos
como amigos estava 'inlin'ente.

Radios Jeffe soo
A màraviJha
E' um radio

'�',' Bela apresentação - Dlima seletividade - Som inegualavel
.'

façam-nos uma Visita sem Compromisso
Dist1'íbuidores para os 'Estados do Pm'anâ e Santa Catm'ina:

da
ao

industria
alcance

nacional
de todos

loã O Prosdo'cimo &Igüal 'ou melhor qllé o
.

. sÍPJ:ilar extrai:lgeiro
----'--

, CURITIBa
MATRIZ

Praça. Tirlldentes. 200

Filll0S
BLUMENIU

FILIAL
Rua 15 de Novembro.' 6S7

o

cla.ra que 10 reconhecimento dO'

governo da Argenti.na pela Grã..

�mtanha, pelos Estadps Unidos'
e pela França «representou um!

pesado, g'Olpe na esp>�ran,ça do'
l110v.iimento democratico subter....

raneo argen�i:no». O reconhecí�
menti(} daquel,e güvérno, ajuntou.
seguí.l!�iS'2 â d'eclaração de guer
ra da Argentijna aIO eL"\.o ,e foi
caracterizada como falsa pela
dpliniã'O dehlocratica da Amcri.,l,

I. cu LaHna, OH.ele se. salienta qwe a.Argent,ina continua. ii ser' UlUj

pa.iis fascista.' .'

. I;'
,.):' ,

.

"I
I
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fi será pri:in�ªmente ale:müxio

.. 8039. Equiparnento moderno de alta precisão, técnico
formado e diplomado em São Paulo
A��med';:lI R5C �li"ílli�CC!l 10

___�$niltjli!""",_����7L-m;�

IPlErTh�tCHGY VEí!i fl)
Despach"lllta da Aeeeh6dll!l'TI� t$ll H]istrit!l Fedtlrai. (i1!. da t'azemia)

�, i ! EscrUorio: . '!'f{1PliIlSA na ouvmOB !'i' 21 - lo andar - � � e I ' I
I J. II Encarl'ega-se com Efici(�n(!ia: e Rapi.dez de : - i i

. � 'I'ítulos deelaratorios Naturaltsaçães - Retífíeaeão de I � �
. � Impostos - Registro de Comercio - Patentes - Defesa I � �

, . ., d5: �uto� - Certidão di} Rel19-a - Serviços em �O(lOS os

I liI· .

.
i lhullsterlOS - RegIstro de DIplomas - Procuratorlos -

.

B g
b�rm •.0'-' .� S�rviços na .Policia - Permaneneia de. �strangeiros - Re- � �

! gtstros de firmas COmerCIaIS e industriais no D.C.I. - Be- II i

I
rr . gístro Civil - Retificações de nome e filiação -

! ij �! Oerrídões para embnl'que. I � �

i Hafdsíro de çl."�i1lÍ.O!i®g - S:ll'viçus i'!1) Df P. ! qr ,-, �-'�!l:�'ti�!::"O!�l!!!fi'l! e--�n 6.,rn�i!':ltll o;no.'\!,'!!;i' �� ��r.rftPIt-Ja M' �

I I ......".".,....",.",...... '"'''''''ui> ..." A". "'''' • "''''''' ... Iv.l....
, � 1

I�-=====:====::
II· fli�,. C êl, �� j3ê, � A

I�s�í[,�e�i'ó.,.xa1iit'�
I d TRA�;�l'\f�.NTÜ �p�ERAÇOES Df1.?_�9EI':RA!\ D_!!J SE!�HOH.AS

li �IIJ;�ml!!!-,s ues mJ;)l!�l;tiS � Nlli:'CGS.

_!l�!JJ�'-�àP.:S..
� '!1lI E[\�ll.e cnflca. Per-

I
jl:irililtlj�;S r;(.m!·I):�!5E�!'�:&))r�s. O 1: 1<;��A\;Ü l!i�,_ ae !!�arfj, Gva.ws,

frijm��s.f i��,(�r5�1' ià�entillCe, hGri�tt::3p esc,
"C-

_ Gmlm� [:1.!:rí�!!.

II OI Bit! GERAL
.

II f(j;fffiçiia, .1:ill:, ap. iit!le3�ivl.i,
t1�r�ce3 .. .. ne�E!�nS -lruP!']i!&5..

_

. C�k��,,: J�� 15 Ge E;{fvem2:rOJl 116G (�ü iüào fllll Htltei E�i��j i
!���,!��J1�1�����,,��������w�
10

..

f�to
-

i9- fiDOR (G.' 8Gholz)
I

I

SEMPRE: solícito ao seu chamado,
ó técnico-de-serviço dd General

Eledric . é um amigo a zelar peio
conservaçõo e bom funcionamento
de todo e qualquer aparelho G-E

que ·possuir. Estas mõos represen

tam, assim, todo uma organização
d trobalhar silencioso e continua

mente para sua complsta satisfação,
para que a qualquer momento

máximo de proveito
G-E que adquirir.

Esta. garantia extra que lhe ofo
recemos entra em vigor no mo.

mento do compra. Bosta especificar
Generol Electric.

Ouça os "Festivais G-E", às 5as.
feiras, na Rádio Nacional, às 22,05.
Em. ondas médias (PRE-8, 980 kcs.)
e curtas (PRL-7, 30,86 metros).
Um programa musical com atra-:
çõcs para todos o» gostos:

fUIIUIH!
Àp.....r ela. "",(jrssncl.. em qUê ho!e se

encoftt·rC,·â G&nerClI Eleelrlc ·continu ..

pre,tcuú:Jc asslstênp;J" e c:oopàraçQO", com
o•. meios .. IIIClfeÍ'lClls 09 seu a!c(:!nce.

Norm"l!x..da .. s!1uo;ça", CI Genércd Elecld�1
mais bem "parelhada, eslare; a seu

��por· com a p!'cst�Z(l . e. � �rfei'tã�
que g"m!!re dlslingulrQm· '''U$ $".,"('0_.

I-Ur..

Diplontatlo nela Fu&;uldade N'at!ona.! dg MGdicÍM di!
Univel'si�i:uie !lo BI'i.?dl.

M?dico por concurso do Serviço Nacional :le Doenças Men:-niR.
Ex-intei-nc da Santa Casa e do Rospital Psiquiáenco do Rio

de Janeiro, Ex-médico assistente do Sanatúrío Rio de
Janeiro. da Capital Federal.

CL.iNi�ã rrU1DiCA - 5�PEGH1LiS'li'A EiiZ m:mr�CÂs NfiH"01.![�S

CrmSULTÓRIO • B U, ./i. P E � ! .? ·E S r. H M I D T II
i_EdificlO Ameli« N c tu;
Das 15 às la i'lui'';;&

'��������=�D!r!. ! � �!.�!!,!-��_,-�_I

E) m11J:atla n03 easos "!ê. fia(Jue�e:
lJa1id�z� mágz'l$:;':;& e tastio� porque em
sua fó!.'.l::rm12 ffiltram 5l),bstfu:u�iall tais
CO::X!l) Vanr-.dato de sódio, Licitina, Gli�
(!,81"'gf,;�sia.t�':IS, pepsinB., noz dia cola, eto.,
de r.çãc pr.onta c: f;Íl,CS.Z nr.��t cases de

�!.��:ip_Le�a f: tleuraEt�nias:.. ,r.al1adi�1 é
tr.�f.llcaao nara homens, rcurnerea, cnan..

ças, senti; sua f6!'111_ula .cónnecída pcl:"J3
grandes ffi03r]iccs e está Ecenci.,do pelo
Saudt;· r..:rÜ:liC2,

.

.�

Enxaquecas
Flamlericias
Palpitaçôes
Dyspcpsia

de 8 a: 120 baixos
eANDONEONS

HARMOUIOS-PIIHOS
INSTRUMENTOS para

OrquesÉUis, Bandas
e JaZz..Bi.n.l�§

Cordas, Palheias. Metodos.
Peçam preços ao Representante:

Serra am� [ex..S. Benl@)

•-:+-+,....:..�.-+._'ji_;.-:•....,.,.�

lf�,5À n�,Rt... tl"�'��i�uv i#���)íQ�ijU�

Uma Josse OU

Um Resfriado
f(ll!ÍftOl!alI ú_idad� qn.. pilem
_ p;:rl.ao I!I Rfidio li! .. 'Vid,,; come

fI!1Il POI' um. zimp16� tÓEôf! ou re.�

IrIlldó. Eates JIliMU, embora pareçam

'!Il!!"" imPOrtalicia. devem aer tratados
ilQ'" tod.. ·.. <Illldad" par" que não

3D "lgI'&\I'� _ _dt- DlSlle?".r!l. o. causar

mOIl aoolrt!Obn..nt01f.. T�dJl!l as af

eGtJ��- do ,lItppaielho �eBpíretorio,
_ dlim»!"" gnpP&i broncbi,e oU

. 'r�.Jl[rrlad(!; precitilnIU do :ltlD remeu:c
l&pido � efficaz.. o- XeroJJ{lo São- João

íl 3. indicado para ""te.

deCIL E� Iftm remetüO
i.. oabor ill!l'adn ",e!; pan
ImOço3, ",dilas ii l:reaullU<

Xas:ope
São João
l<ib. Alvim li f�ililii� - �i1í) Í'i1li!!l

�$': -

Recomenda.-se pelo
E dr..·.smera o ,'SerViço

Rua 15 de 596
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Prefeitura unicipal �e 81u enau
Prefeitura Mnnicinal . de

a
Blumenau

.,.. . ..:.. ... -.-.

62,20

EDITAL

Total

De ordem do sr. Prefeito, torno publico, que no mês de
ABRIL S0 arrecadam nas tesourarias da séde a taxa de Limpeza
pública, referente ao exercício de i94:1.

Os contribuintes, que não satisfizerem seus pagamentos
dentro do prazo acima, poderão ainda faze- los nos meses de
maio e junho, acrescidos da multa de 20v!o. Terminados Os pra
zos acima citados, serão extraídas certidões para a devida co ..

branca executiva.
Dlretoria da Fazenda de Blumenau, em 2 de abril de 1945,

ALfREDO K}\ESTNER - Diretor

BALANCE'JE DA DESPESA ORCAMElNTARIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 1945.

Oodigo "Local
�c.-.,_""

"TI TU L O S

ti' ADMINISTl{AÇÂÜ" \') GE, RAL' }'
O' 2' ,GOVERNO., ...

, ri!
'f) 20.

'�. \.
-

-1

O 20 1 Subsidio, do' Pl'ef�it{) ,

O 20 2 Representação ao' nfBS m.� ,

0'22 Matenilal p�rm:anent.e,.
O 2á 1 AcnlÚsiçãlO de móveis �, uÍ'ensilios

.

O 23 Ma1Jecilal de consumo ;
O 23 1 AqUlÍiSiçãlO de combustIi\:t;el para (h aútomovel
O 24 Despesas dtiMersas 1 '

.

._

O 24 1 Custêlip 'de veículos mói' ViB�S oe uten�üos

O 24' 2 Despesas de transporte"
1"
d[() Prlefe:i�o

O 24 3 DMrias aoPrefeíto, qmmi do em víagern Ióra do MÜ1'lk!ipio
O 4: APMlINISTRAÇÃO SUlPERIOR
O 40

'

Pessoal 111x!O !
O 40 1 Diretor do Expedi!en1le etC Pessoal, Padrã;'O «9;.)
O 40 2 Escriturário, Padrão «F))\"
O 42

, Mailedal permaaente ii
O 42 11 Aquisição de móveís eUi, utensslíos ..

,O 43 ilVlat'eniJal de consumo f(
O' 43 1 Impressos e ,matental' der exp!ediJent;e
O 43 2 Conservaçno de móveísí, e urensiili{):s

O 44 Despesas d!Éversas I

O 44 1 S'erV1iX;� ppstal
O 44 2 SerViEço )ielefônido ,

O 44' 3 Serviço iie�gráfiC'O ,,'

.\
i O 44 4' Puoltcação' do expedíeni'te
O 7 SERVICOS TECNICOS i' E ESPECIALIZABOS
O 70 Pessoal Hx<01 f

O 70 1 Agente M'u:ni'cipal de. ES"·fati:stica, Padrão «p:>
O 70 2 Contad:pr,· Padrão «O» i
0-70 3 Guarda-livros, Padrão t ,«J)}
0'70 4 :Eseriturário, Padrão «F)l\'
O 70 5 9uatrIÓ auxiliares de Es( tatística, Padrão «F» a Cr. $ ..

t 1 4�800/00 �
O' 70 6 'Almoxarâe, Padrão «F)� .

0·70,1 Agent!e Florestal, Padr, ão «F»

(J 73 'Material de ,consumo. !!
O '73 "i Aqui'sição de 'livros' e, impressos
O 74 Despesas diversas r !

O 14 1 Desp. de transp. dei fUiX cíon, sm. servíçe
,

O 74 '2 Diárias a func. ent via: gem de .servêco

073 3 Diárias e transp. de f� 11e. da Ag. Estatist.
O 9 SERVIÇOS. DIVERSOS '

O 90 Pessoal mio
O 90 'I Porteiro, Padifão' W» :

O 90 2 C.iQlnti!nuoI P:adrãOi «1);>
O 91 Pessoal varãavel
O 91' 1 iM\o��riJsta
O 94 i Despesas díversas '

O 94 1 Servtço de limpeza! da Prefeitura
O 94 2 Fardamento para! p COn) Nnuo e '�otorista
1 '

: EXAÇÃO E FISC.
,

FINAl NCEIRA
1 O 'ADMINISTRAÇÃO SUPi ERIOR
1 00 Pessoal jJjx:o
I: 00 1 D:iI1etm da Fazenda; Pí 'adrã,o «f.l»

"

1 00 2 Tesoureiro, ,Padrão «N>� 1

1 00 3 Fiscal-AUxildar, Padrãoi «I»

1 OÓ 4 EscnítuáríoI Padrão «F)�
1 00 5 'Qllébras, ao TésOllteiro(
1 1

L

SERVIÇOS DE' ARRf4 CADAÇÃO
1 11 Pessoal 'valtíav�l

,

1 111 Percentag'em ao Intende utes ExatOres €íoN sI arr.
1. 13 IMaterial de oons'um,O'
1 13 1 AqUiisiçiLío .de liivros e taL lÔlláriOs ,

1 14 ,Despesas diversas ,.

I 141' PercentagelU para robral nça da divida ativa
1 3 SERVIÇOS DIVERSOS:
1 34 Despeses diversas
1 34 1 Desp. de transp. de fu ne. em serViJ:çio
1 34 2 Diárias a fune. em via g,em de serv.LÇlO
1 34 & Quota d;0 lanço doO ;imp., si Indu'stl1i:as oe Pr0fis.
2 : SEGURANCA PU'EIJ. E ASSIST. SOCIAL
2 4: ASSSISTENCIA paLIO IAL

, "

2 41 Pessoal varilavel
2 41 1 ,Guardas Municipais
2 44 Despesas dtversas
2 44 l' Fardamento par[à tiua: da 1\'1:ulücipal, '

.

2 8 SUBVENÇÕES, CONTRIB;UIÇÕES E AUXILIOS
2 84 : Despesas diversas
2 84 1 Onntr:ibuiçã:o a.o Estado para manutenção do Destac-a;"'

m;ento POlidal
,2 84 2 Cp,stribuiçã,o ao AsilO, COLONIA SANTA TEREZA (Pre

ventórjp)
2 9 ASSISTENCIA SOCIAD
2 94 Despesas diversas
2 94 1 Esmólas a indigentes
2 94 2 Sepultamento de �ndig entes,
2 94 3 Assistência a preSlOs pÓ bres
2 94 4 .AIppalo a maternida'de oe a ·nnfancia

'

3, EDUCAÇÃO. PU.'BLICA
3 O ADMINISTRACAO SUP. ERIOI{
3 02 �;!Her1ial perrnánente

'

3 '02 1 Aquisição, de móveis e utensílios
3· 03 "Mater,iaL de consuDm

,; . , ",: ..

3' 03.1 lM'arerlial., didátic-o: ·e.ln ge ral
3 04 Despes,as diversas

'

3 04; 1 Aluguel d\.oe préd�()s esc� la�s'

A V I S O

.;:
.,

De ordem do sr. Preíeiro, faço publico aos interessados;
possuidpres de apólices municínais, que durante o mês de abril
serão pagos na tesouraria da séde os juros vencidos em 31 de
dezembro de 1944, e resgatadas as apólices, das leis no 173 e

no 196, abaixo relacionadas.

Lei n, 173
Nos. 1, 2, 3, 8, 9. !O, 12,49, 59,64, 65, 81, 87, 88} 89,94,

151. 155, 157, 161, 162, 173, 180, 193,202, 203, 205,215,249,
251, 2;59, 278, 291, 293, 299, 305, 309, 3i8, BHl, 334, 336, 338,
346, 353, 356, 372, 379, 382, 406, 407, 411. 412, 419, 425, 438,
443. 445, 447, 449. 451, 474, 475, 477, 483, 488, 490, 492, 5GB,
5H), 518, 521, 525, 528, 552, 56'!, 565, 570, 571, 575,576, 585,
667, 671, 677. 685, 686, 688, 692. G94, 699, 702, 707, 70S, 71O,
712, 715, 719, 721, 722) 742, 748, e 749.

Lei n, 196
N°s. 3, 5, Ó, 8, 18, 19, 21, 29, 32. 39, 47, 48. 53, 62, 78,

109, ao, 117, 119, 123, 133, 1;)8, 151, 152, 155, 163, 173, 176,
177. 180, 186, Is8, 190, 196, 200, 206, 207, 209, 2to, 215, 222,
223, 224. 232, 233, 240, 243. 245, 246, 250, 260, 261, 262, Z6H,
270, 276, 277, 278, 280, 28,1, 289, 293, 2H7. 298, 303, 304, .. 305,
310, 3i9, 325, 331, 333, 3301, 33ô, 341, 3L12, 346, 351, 352, 353,
355, 358. 359, 360, 3ó2, 365, 373, 375, 381, 385, 388, 389, 392,
397, B98, 414, 4!5, 419, 422, 426, 432, 436, 438, 44i, 447, 450,
455, 458, 464, 469, 476, 480, 485, 493. 496, 501, 506, 51'3, 51"1.
516,518, 523,525,5;)5,537,538,541,552,567, 570,584, 588,

� 58?, 601, 603, 604, 605, 607, 609, Gil, 618, 628, MO, 6415, 657,
! 658, 660, 666, 668 e 675.

Diretoria da fazenda de Blumenau, 2 de abril de 1945.
ALFREDO KAESTNER - Diretor

.
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90,90 90,00

Estatística

Para {I cumprimento do disposto no Decreto-lei estadual

\ n. 12'54, de 29·12.44, que determinou o levantamento estatistlco

I dos meios de transporte rcdoviario, no Estado, convoco todos
. os proprietarios de veículos de tração animada: carreta de duas
I rodas (de boi, de muares, de equinos), c!.w:O colonial (4 rodas)

SOO,OO carro cOIm�� (4Para .ca�gas, carro fune,ài(ic, carro de passt;io, car
roça CD oma!

"

rOGas \ carroça comum 2 rodas), carruagem, para
passageiros, "charretes", aranhas, "tjjbury", carro-transporte (de
animais. de carne verde, de lixo etc.}, triciclo, vitória, existentes
ne!;te distl'itó para efetuarem o respectivo registo, inteiramente
graiUHo, na Agência �'Íünicípal de EstaHstica (predio da PfefeHu�
ra Municipal) e principais povoados, nas horas e locais cons·

12,00 [antes do quadro abaixo.

8,00 Uma vez registado o veiculo, incumbe ao seu proprietário
coml.micar ao órgão que efetuou o registo, qualquer aHeração,
como venda, rdmmal baixa etc.

.

O regista obedecerá à sef4uinte escala:

í)'AT;\lrÕRA�-===�'==-='='
==w=.

L�u=·bTR
�-�':>'IIa'"..:i2L:Z �.....:.r.,...,..��"""",=-_==�="=' �"""""__

I 9/4/45 7 horas Agência de Estatística B!umênau (Preí. Mun.)
a

24/4/45
9/4/45

1110/:/4511/4/,15
e

112/4/45
i 3/4/45

a

16/4/45
17{4/45

e
18/4/45
19/4/45

a

��_J_=4"""14=5"""""_._...._....�,__"",...,""",,,,�=,,,�,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,�

- - - ,.��

600,00

12,fMJ,
gllQ

1) Portaria da Empresa
Industrial Garcia

Garcia

II João Dürv.9.i MueBer Velha

� 'i', :. 28,30 2S,.30

" I-Iermann Weege S,A.
{filial}

Testo SaHo

Erich Haerfe I l!otlpava Norte

Salão MUélier Houpava Central
: ;-�

.(CONTrNJIA)

Aos que se esquivarem ao registo, além das penalidades
especificadas, previstas na legislação [darál, serão impostas mui·
tas variaveis de Cr$ 50,00 a Cr$ 500,00.

Blumenau, 4 de abril de H)45 .

HERNANI PORTO - Agente Estatística

,,.'._":
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Juízo de Direifo da Comarca de BlumenaulJuizo de Direito da Comarca
, .,

Cartorio João Gomes da Nóbrega
,.,.' de Blumenau

Estado de Santa Catarina
"

-o Cidadão. lÚctl.l'd'O Buerger, vileram surgindo as .ínevitavels
JUlie d16. Paz.do DiStrito da Séde reclamações. Resólveu a em-,
'desta COmarca, :00 exercícío do presa, então, tindagar «ínloco»
cargo de Jll'ÍZ de Díreíto, na for- das causas determinantes desse
ma da feil, etc .. , 1, estado de cousas, envdando pa
/' FAZ &aber a todos quantos o ra 'esta cidade seu gerente geral,
presente iBdital virem e ãnteres- 'Sr. Serafim Duarte. Este, para
sal' possa que por parte da fÍlI'..i logo, ao pr!1meiro exame nos Ii

ma «ExpresSiO Sul Amencane» Vl'OS e documentos da fliliaI, des
empresa brasileira de transp!Or� cIObriU um sem..numero de Irre
te sediada [la cidade de São gulaf\i,dades e faltas graves pra
.Paulo, á rua General Couto de tícadas pelo seu gerente de Ií
Mfagalhã-es nr, ,26�, foi dirigida HaI; João das Neves Pessoa, com
a este Juízo a petiçã,o do teor se Iud.ibrÍo da clientela e em detrí

guínte: _:_;'. Petição; - «(EXD1'O. mento dos Jnteresses da Supte.,
Sr, Dr. Juiz de DireitlO'da Go'..; que se viu duplamente lesada,

d' BI'
.

D' E
. cio,nal e pagas as custas pela

marca e umenau. !JiZ a « x.( .pelos pJ:leJ'ui�os efetivamente so-
.

- - Supte. deverão os autos ser-lhe
presso Sul Amecícano», empresa fridos. e pelacessação de lucros,
bra lel d

. entregues rundependenteme-nt.e de
rasí eira e transportes, sedia- consequente ao declínio da clíen-

',1 id d d S-' P'
t-astade. Para os frius fiscais, dá-

tia na 01 a e e ao aulo, ca- tela. Os prejuízos, até a:2',Ü'.!I:a,
ri- I d E d de

� se á presente o valor de Cr$
pha o' ·sta o o mesmo nome, apurados, sem se computarem os 200000 O

�

d d
á rua General Couto de Maga- lucros cessantes, já montam a

. I' a vaga G, que esta

lhães 'no. 262, por íntermédío Cr$ 30.9.0700 (u,'nta '1 I � s:u?scr�ve, re�e�e quassquer no-

d "d' d" .' •

lJ r: 1. mi (U tiflCaço-es e mtimações em seu
e seu a voga o Infra..assinado zentos e sebe cruzeiros], confor- ·t'·' 15 d N

'(docs 'o 1 1.11\)
,.... .

'f' I
eSCr!1 OrI,Q, a rua e ovem-

'. .

'
,

..ps.' e.
'.
""" , que a

Pl'fl,'.'
- me se vennca pelo documentos bro o 1393 N t ter E

sente, data vensa, é para expor anexo (no. 2). Obviamente, a
'

r ,n. ,es es '�nnosl .

e requerer a V; Exoila. o s'eguin- Supre. pl�tent:e cobrar, P,O'r via I R. �'Bfel�et1tlQ. Blumenau, 10 de

�: loão das Nev'es ,Pesso�! bl'R I
de ação competente, os pl'ejui.: I Abrd de 1945. (ass.): P, p.

Sil1e1rO, casado, chofer, r,es:ldente, zas ücas1iiOnados lllClusivle os I �dga� Barr,etp. (Sobre uma es

ne,sta cidade, á rua João ��ssoa, ?anos em'7rgentes, mas ocorre o I 'ta��p]lha estact�al no. valor �e
-- foI npmeado gerente da fIlml da JustlO 1,eOerrlQ de qu-e, até a deci.. Cr$ 2,00 e. ma.1Jt; �_taxa de �Sau..

Supne" nesta Cidade, .em 10 de çãü f!inal, o devedor dissipe tu- d1e�». � Dita petlçao teve o se.

Junhi) de 1944, 00111' o encargo do quanto possua, Esse l'ece-iío gmnfie despacho: «A. paga a ta

dJe reoeber as mercadortias e é tanto mais fundado quanto o xa" 'com:o l'equer.
.

Blu!mienau,

quaisquer outras oousas tr&118. ex-ger�ntf:�, segundo é publico e 10�4-.45. (ass.) Rkar�o: Buerger.
portadas pela Supte. 'e fazer a no�oI'io, t,em vindo adquirindo J'UlZ de p�z no eX!e�l?O d.o car

devida ent�"ega ou J:ledespacho móveis 'e Imóveis "'diversos em go de JU1:O de DIJ:'eJ.tO.» - E,
aos tespectíivos d/estinatários ou nome de Mrcei'ra pessoa, qual para que l1rnnguem possa em tem:""
consignatários, bem como rece., seja Elly Rutzen, brasileira,· :rol"\ pIO algum alegar &gn{_)rancia, num
ber _2argas desta praça para (lU- teira, de profissãp üomestica, 1'06- da expedti:r ° presente edital que
iros lugares servidos pela Supte. siden1Je OOln ele na mesma. casa, será publicado oonsoante manda
Cabíaplhe, no desempenho �o cal' á rua João Pessoa, nesta oiidade. a lei, para os fins. de dil.'eito.
go, Dobrar os fretes, ct9m todas Há, no cas'O, como se vê, uma Dado e passado ,nesta cidade de
as despesas, aos d�versos GUel1�, ljerre�ta mancomunação ou con� B1umenau, aos onze dias do mês

tes, de acordn com os conl:l'2oi... cluio, devendo Elly Rutzen ser de abril de mil novecentos e

me.ntos ..
:e�itid_OS pela

..
«ExP11esso apanhada nas m.oalhas do mesm:o I quare�ta e ciLnco. Eu,' Os\valdo

Sul AmeIILcano;). De algum tem� prooesso. Em face do expDsto, G. Nobrega, Escrivão Substitu
po para cá, a SupÍ'e. ve�i;o no-: quer a Supte., para ressalva d,e to em exercicio, o escrevi. Biu,,:
tandü uma sens'ivel diminuiçãp �eus dJiTeii1{Js te garantia de sua menau, em 11 de antil de 1945.
de sua cHentel<l, fato para o integral indenização, protestar (ass.) Ricardü Buerger. Juiz de
qual não pOd'ia enoontral' expU. contra qualquer a}lienação 00 Paz no e:x;erciéio do earao de
cação plauslivel, por isso que os bens móveis ou imóvoeis� por Juiz de Direitl{l-, Confere �om o

fretes erap.1 razoaveis te, em vÍl"... 'Parte de Joãp das Neves Pess�a orliginal afixado no lugar do OOB..

tude da escass,ez d'e meios de e' Elly Rutzen; pelo que pede a tume, do que dou fé.
transporte, não há quem queira V. Exc.rna. s'e digne mandar inti., .

. .

perder qualquer pipiortunidad'e mar ,oi ambos <os Supdos. deste
O Ecr. Subshturo:

- que se�lhe ofereça. Além disso, seu protestp, hem como dele men Os'walâo G. Nóbrega

NUcar aos .srs. 10 e 29
.

tabe
];i;ães e ta e 20 Oficiais' doHiegis�
tro de Imóveis desta Oomarca, O doutor Oscar Leitão, Juiz de Direito d'! Cmnarca
e ainda, aIO Sr. Oficial do RiSgis., de Bíumenau, Estado de Santa Catarina na forma de yei,
tro ES]lecial de Titul�s e· DO-i etc. , .

'

cumeníes particulares, para as. .

Faz saber, aos que o presente edital com o 'Prazo de
devídas cautelas. P,ed-e, outros; trinta �30) dias virem, ou dele noticias tiverem, que no

sím, a publicação de edital, por cartorto do r: Oflcio de Orí'ãof,l, desta COlÍWl'C9, se esta
uma vez, no Orgão Oftcial do processando o inventário' dos bens deixados por Ialeclmen
Estadn de Santa Cata1.1ina, e no to d� �edrG Forbtcl, e tendo a inventariante, víuva Ltna
jornal local de meíar círcula-. F�rblCl declarado achar se ausente, em logar incerto e

ção, para conheoímente dequaís- nao sabido, o herdeiro Walter Johansen, marido da herdei

quer teroeíres. Feito tudo na ra necessarla Augusta Jchaasen, Nata Forblcl, cita e

fôrma des arts. 720, 722 e 72\3 ch.am�-o, para DO prazo de trinta (30) dias, contandos da

'do Cód�go de Processo Civil Na pnmeira publicação deste, dizer sobre as declarações, fi
cando deste lOgo citado para os demais termos do inven
tario e partilha, até fiGal sentença, sob as penas da. lei. E,
para. que chegue ao seu comheclmento e de quem mais

lDteres'�ar possa,.mandou passar o presente edital, que
será a!lxado no legar do costume e pubtice do na impren
sa, na forma da lei. Eu. Frederico Kilían. escrivão, o eg,

cr�vi Blumenau, em 20 de Março de 1945. (Assinado) Oscar
Le.It�o, Juiz de Direito. Certifico que esta couíorme o

orlglnal, que nesta data Ioi a�iXlidD DO Jogar do costume;
do que dou fé. Blumenau, em 20 de fv\arçw.:ie 1945, ,

. O Escrivão: • Frederico KUian.

+-.��-"-íl-"-�iE"_�--� o "-�--'�""".-.'- .�§,-�,"""�-f'

Juizo de Direito da Comarca deBluIDsnau
Edital de Citação ao réu Alceu ou Aleu
Celestino-Vieira com praso de 15 dias

o cidadão Ricardo Buerger, Juiz de Paz, no exercicio
do cargo de Juizo de Di'reHo da Comarca de Blumenau
Estado de Santa Catarina,' na forma da lei, etc...

•

FAZ saber ao réu Alceu ou Aleu Celestino Vieira, ou
a quem interessar possa, que, pelo presente está sendo CI·
TADO a comparecer na sala das audiencias déSÜí Juizo, no
edificio do Íôro, no dia 30 de Abril corrante, pelils 10 horas,
afim de ser qualificado e interrogudo n3 Íorma da lei e se
ver processar até julgamento fioul, pelo crime previsto de
conformidade com o artigo 51 do Código Penal, incurso nas

penas dos arts. 129 e 163, do mesmo Código, na madruga.da
de }o de janeirlJ, do corrente ano, ,no ca.fé t:a firma SchmicH
& Irmãos, estabelecida na rua 15 de Novembro, nesta cida
de, sob pena de revelia. E p�H!l que chegue ao seu

conhecimento, mandou () Sr, JUlz de Paz, passar o

presente que será publicado pela. imprensa local e

outro que será afixado no. logar do costume, na

forma da lei. Dado e pas.�8do nesta cidade de Blu·
menau, aos doze dias do mês de Abril do fino de mil
novecentos e quarenta e cinco. Eu, Ass. Lufz Schramm,
escrivão, o escrevi, Ass. Ricardo Buerger, Juiz de Paz, no
exerci cio do cargo de Juiz de Direito da Comarca' Ce:rHií,
CO que está conforme o original que foi afixado nesta ja�

ta, no lugar do costume; do que dou fé.
Blumenap, 12 de Abril de 1945.

O Escrivão: LUIZ SCBRAMMo sol quando nasce é para
todos ...

Mas , . , para tndas as impurezas do sangue 56 o

Profissional
Dr.

RuaParaná,3j-A�T€l. 1436
BLUMfNAU

..•)-
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f!lI

,t e1r C r�'-'
�rj, 51

. Ha uma semana atrás, nottclãmos que o Iormtdave
zagueiro esquerda Sehram, um dos mais completos do n09
ao Estado, não havia ainda assinado tscríção pelo seu Clu
be e não assinaria" Os pulmelrensea (os cartelas) quando
leram tal. aotlcls, não deram tmperteneía, pois que um En.
letím OHcial da LBD, de dois uíus antes, dava a

- Inscrição
do. referi rio pleyer. Porem, toram se passando os dias

.

e
ante-ontem. el es ücaram cientes que de tacto o zaguelro
louro não estava inscrito, como bem pode-se verm�ar ne-

4iil;;;;iiWliióDiU;;;;; ;;;;a; lo Hem U' fi do ultimo BDletim OUc;a)s que a se2:ull' nubll-ea q1!�Sl:k W == �raszw:a:s<:�;;.JW a tMU II. "'I;!" ,� -- t!....
.

.

esmos:

·H··o··JI·e· -.

n' a' -A'.·I.·a-m·.te ·d··a ·R··'1'0. -8··ra·.r1.C·'0, 'o' desfrle dos' "Oancelar a Inscrição do amador OrlandO Sobrem, pe'
.

'.' .

- ,:' .. '.
� lo Palmeiras E. C', publicada 00 Hem 7 do Boletim U'

I b _.

tar 16/45, de 6 do corremo em virtude da. assinatura eonaetau-C U as que concorrerao ao proxlmo cer aine te da ficha de inscrição não ser ao sua e sím de Orlando
S '

fí 1 J. h' d Pacheco".era) ma mente, 0Je, que na p�raça e' esportea

A. A.' _

".
.

....
• "

TãO

..
I!}�O

..

ciente �? ea�o, a d1:r':)
..

torta de; esmpeão ira.do Grémio Esportivo Olímpico. dar-se-á o espetado des-

9o'n Ia'
teu de rcgutartzar a f3;ru:�çao ide ;")C�l'an:l. EsL, no iniciofile de todos 03 clubes de futebol, pertencentes a pri-

.

'. .' •. . I recusou 3SSWHI' m38 8C&I}QU ccncorusuuo, devendo tomar
- rneíra divssão da LBD, que concorrerão ao próximo I parte hoje no Torneio Inicio..
campeonato, quando a entidade .mexima de Blumeuau d' :)1" I E', portanto, esta, uma noticia nlg0 alvit';;ireirc> para a

_.c.la_r,á a
....
ab
-.ertura de.'._. sua' tempo.rado oticial de 1945.', c-on� a: Soe. 'm grande legião palmeírense, de vez r.,me tícou .:0Iuclüdado o

•

L.w. . I caso crtarío CUIL um ãl:J seus illt:tOf('.S d!:�f�[:lSün:s.Na realização do tão anunciado .Torneio Inítium.
E

.

.;.issa grandiosa competição Iurebolística que é es-
Aliviada em Poucos Minuto! ._+___:._._+:-*e;;>.--.-�'-�o �'---,,'""',4S:-"-:<,t,.�-�.- "1-",,,.s§i:--iJ! .•-�
Em poucos minutos Il no-vil .reeeíta -

E
li!

d
II'perada com ímenéaaneiedade, .promete um desenrolar :3�::dg ;;a�o:se:i elt �!re�:�\Ú!�od:R�';i SOlan fi �. illi�r�_ '. !lidos mais emocionantes. i: de v�z ·qu. e_'_, . todos os clubes ou bronquite. Em pOUIlO tempo é possiYel II' mil U n i��tt� _ ..

dormir bem, respirando livre e facilmente. '

"a 9, partieip...R.TãO com seus· ti.mes pníncípais completos ..

··

SUl'- MendClco alivia-o, mesmo que -O mal seja �\n,�Ui� 1l��gíjJantigo, porque di6�oh'e e ,rem,!ve o .mucuBgindo, ctesta maneira} lodos os novos jogadores que o �u�:���gi!� :��=g:;a�o:aassa::.Rn1a�
1108S0 pebol co.nseg_.ui'l·,nltrim.amente. _

- zendo-o sentir-se prematuramente velho:
•

Mendoco tem tido tanto 'êxito que se ete-

.

Por esse motivo, é de se prever que O, campo do ���;ír�;O �Yr�ar:ni!.�il dr�i)Í�!ine;�e p:c�e::.
vlCe·ca. ID

.. p1eã..-o,·-._.o.· oficial... da. LBD,· a_.paD.he . em o dÍ" de pJeto tilivio do Botrimento'da asma em P()U·
.. eos dias. Peça M9ndaco, hoje- mesmo, emhoje, 11ma assistencia_ volumosa, qualquer farmácia. A nossa garantíe, é 8

sua maior lIrotõção. '\,. .. - ( *** "'eD··.aÃO A
..caab:m�ao.mHoje pela manhã, será efect.uado o torneio entre Q8 � ..

aspü';mtes, que tcnnbellJ promete um tnmscurs bastante . .

IágradaveL Oficina RADIO· fDHKE
*** .'.

Ern ontro local, apresentamos a tabela desse Atende todos 08 serviços de

I
'.

�'cel'tame de ,um dia". Radios receptores
Serviços Bapidos 8 Garantilloi!

I--��.:�� L�dft'�a§�--Il�,._��L���; 13_
Tintas e Vernizes .. Material p�u<a

Pintur.as em Geral

IT.·.··�.in.. t... �·s. -.em.· bisnag.. a.s p.ara a.Ttistas•
'

.

," I:Uu!nlenau' .. 1'8•. (atarina
_-l!'OI � e_! iii

C;:;i • m:;;Qik *tt:>iillJ$l5ao

����������������������mmmG��,�.�·�������&6���iç�.�i_.���.�:I�.�;2.�?�fr�--#�.�,�.���!�$�'=-
CRON' C-A

VIEIRA

E' deve ras cnntrtstsdcra fi noticis de oue o velho
Amazonas (Aymoré), uma das maiores glorias do futebol
BJumenauensf.', solicitou, por faHa. de quadro, ao HUi trens-.
tereucla para a. segunda Divieão dp.. Lrgs.

Quem conheceu o veterano ClubG da G;:;rcia, üCiIDQ EU
o conheci, não pode deixar de sentir-se ;:.[n�lfHl{.; com esta
resüluçã'J.

Qual de nós, antigos e�porti' tas locais, não se lembra
do "Velho" - no tempo de Chiquito, Edgar. Pêi.8, Leopol.
da, Nena e outros mais - vencendo os mais de5tacados
advergárIos, tanto em sua caD.Cha CUIDO fóra deI&\. �

Quem poderá escmecer a. derrota sorrida pelo AHetico
de floriaIlOpoli.s ([lO têmpo que o AtleHco em o "primeiro
do Estado") Irente ao glorioso esquadrão? - Ningueml
certamBnte.

E agorà ? - Agóra é o que l:le vê...
Ah! .. QUBnta falta esta !azl3udo o sr. João Medeiros

Junior...

\

I
R
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na Relagu da' das. Fo _'as
'

..

RIi�sas"
de audaciosos ,agentes secretos atemaes 113, RllSSUl .

MOSCOU. 13 (A.P) - para salvaguardar o seu curam
.

verincar até que

As autoridades . soviéticas povo contra os agentes sé- ponto vai. esse, plano, ger-
,

. .'...
'

.....

·.t'
.

" •
.

,
estão tomandoprovidencias eretos alemães, que estão manico contra o esforco de

Um
'.

es o r r e Igno' sendo enviados para as zuerr« da nação; Tr8s de.-

......... , : g......
.

.

:.f..� J ;��::'.:'.r.:<?'����
•.

; nações unidas, principal- les foram 'presos quando

Ca,oroso telagrama do gelleral Rabella ao tÇ.���DE S!�!!H ��;�/'Y:St�S ��;:·osco�� f;�6'.:::.ar';::s"'}e.1n��:;; t:
.. ,. brio Eduardn Gome's

��

sejam Moscou. e Lenigrado. gOl' da batalha. Todos, tra-
. 115- U '

Ani·Ver·Sari,o.s .

t• De acordo com as infor- aíam suprnnen os coneen-

.
.

'

RIO, 12 (S.E.� - O general Manuel Rabelo, presidente da Festeja hoje sua data nata-
mações divnlgadas hoje, .trados. A luta contra os

Sociedade dos Amigos da Americe, dirigiu ao brigadeiro Eduardo lícia a sra. D,ll1aria .de Oam-
var ios desses agentes naZIS' agentes. naslstas é .muito

Gomes, a proposíto de seu afastamento do cargo que ocupav-a pos Buchele: 1 f -'-

no Ministério da Aeronautica, o seguinte telegrama: ........_ tas que entraram na Rus- severa nas zonas na rente

"Ao tomar conhecimento da- atitude de V, Excia., demitiu- _ Anive'rsal'ia.se hoje a sra. sia, disfarçados de refugia- de combate, os alemães
do- se da comissão exercida na Aeronautica, em virtude de ter Gerda Mayer..

.

dos, já foram presos pelo disfarcados com uniformes
aceito a sua candidatura á presidencia da

.

República, afim de --

serviço de contra espiona- dos �oldados' do exército
de.sincompatlbllízar-se politicamente e de salvaguardar por uma Ainda nesta data comemo. 1 .

t
.

t
.

t' 'alcancar a
. . !rem e estão senno III 81'- russo eu am . ;

atitude de acordo com a tradição da nossa Pátria a dignidade ra o transcurso de mais um �,

d Ii h
' .

de uma corporação militar, evitando assim prevalecer se do preso aniuersario. natalício a -:lis. rogados pelas autoridades! retaguarda as in as SOVle-

tigia de um cargo publico em um prelio eleitoral, venho ap�e� tinta srta. Atnandiná Balsini. soviéticas que assim pro- tícas, . ..

sentar-lhe minhas felicitações e os calorosos aplausos da Socie- .. �;';'-

.._,"'�.....,-�-<ê--�...c_;do....�--,�-�'í o�--":-:.Ê3.-.'4i-:.�:��-�:-"e;
dade dos Amigos da América, ante, um gesto que é raro, por' T'ranscotre hoje o a-niver. .... .... "',

que' é digno. não havia sido obrigado e não encontra imitadores. sario natalicio do S1'. Aldo
'

Mais uma vez vimos confirmadas as nossas eperanças de Lobe.
que no futuro governo de V. Exeia, o Brasil voltará aos velhos
processos de honra' e austeridade que tanto dignificaram a nos

sa historia. Cordialmente. - (a.) General Manuel Rabelo".

.CID Blumenau,15 d-:-' Operam .

I prisão
fUnil de 1945

**� L j:1 i
.

Viajantes ".
E:rVJ:.EMBERGÓ PELLIZZETTI

1)••-:€:.�.�I.:::t'_�.:...It=o':.�.:.® e ®••:.:�.�;o:<U':•.•�""�'U:.1+,:,.'-_.�e. Vindo de Ouruiba, acha-se
.

'.
'.

.

.
'IS entre nos o

.

sr. Emembergo
Instituto Médico Dr. CAQVALBO � Pellit:zett-l, figum que destru-

......_......�====:====���=====:=!"'....- I ta de sólido prestigio em Rio

� Diagnósticos Clinicas - � do Sul, onde reside lia lon
f<' gos anos,. .

Metabolismo basal. - Bletrocardlogratt» Labora- � AO distinto itinerante, que
tório de Análises (sangue-c têzes=-uríne, ete.) � é considerado um dos maio

� 1'e8 propugnadores do proClínica especializada de Senhoras �, aresso daquela florescente

(Perturbações menstruais, esterilidade, alterações se- � comuna, os nossos votos de

xuaís, incômodos da adole eêncía e da Idade critica, � feliz estadia nesta praça.
.

inflamações genitais, ete.) '�
iii '.

Alameda Bio Brilnco. 3 - �iu.menan - TeleionfJ, 1202 �
J0DI""U{.�](.Ift'.'"jjfE.-R."I1Io 1)�.:o:"ED1tt:-:-tf.�"��.���"''''':•.BG)

gerais !��
«A Cjjdad'e», orgão emtnen-] ramente ao cargo, durante a h��

t'emente' democratscc dá·1 gdislatura. ii

auaréda ao trabalho de seu Está hem assim? O qU8 dese

�olaboraclor Marcos Beltrão [amos é o progresso do Estado '?

Jun,101', sob a epigrafra orJ� Ha mesmo homens de boa von�

gtilnaI. tade? Então, vamos para o me-

Otrele não ha pão todos gl'lÍ... lhlOk. _"

tam e ;l1!Í'nigl1'em toem razão'! Foi 9uem não está- de acordo?

o que nos 'ensinou a sabedoria Mpl'clOS Beltrão lDf.

popular.
No m0l11t'111D, pOrem, Íaltam� ,

..

nos pãío e Razão .. E não ha quem tlailê ,<1 . .6trm. -CC.J't;tt!./{d)
possa 'afirar a primeira pedra.
Temos, entretanto, em todas as

correntes pohrícasI homens de

bem, homens de valsa', J10111ells
capases. No:4so desej'Ü é Or(/cm�
Progresso 'e L!iberdade.
Assim s;endo, porque não el1N

caminham a solução equacionu..,
da c0m ü frto ['aciomnio mate... !

OSCAR ZWIGKER m;tlÍico:?
'

I .

Acha . .se nesla praça tra Reunámos os homens ele ,ação, I
tando de va1'ios assu.ntos do de prest1gioSf' capas'cs, de todas

seu interesse O' ST. Osca1' Zwi- as COrreiÚes: O governador s:.h��
cker, ab.as. t.,.ado i.ndustrial.. e.m I

Ta do

c�.ns.ells0 geral; os. Pr�liBI'.

Trombudo Alto, no municipio lo.s sel'<lO aqueHes· qu'e. ? b�nli
do Rio do Sui e figura mui- I senso e o 'j,nt-eI,eSs.e ll�u!llCJ,pal In- I
to reta.cionada naquela co. dicam; Sênador:e�' oeputados e

muna" v,crieadores, sa[urao -em partes
de todas as COrrentes, escolhidos

de BlumeilAU
.... : ... ,

.

Para eleitor não é preciSO ser
reservista

i RdJo, :14 (S. E.) -;...... o chefe 'do

gO'\Í!erno' assinou d'ecreto-l,�i, sus�

prendlendo dUr<inte o ano em cur�

80 a exige.ncia consta,nte do ar:'"

'biíg.Q' 12 do!) decreto rei 7.343., de
26 die fevere:vro do corrente ano,
relatolvamente ao ú�rviQ,o militar.
O art<igo12, acima éitàdo, diz o

seg'uinte: {(Nenhum brasUehq

co'm mais de 19 anos de idade

pQd:erá, Slem
.'

prév<1a apr,es'entaJ.
ção de prOva, de qüe está em(
d'i;a ..con1 suas obrigações con;'
cernient'es no serv'iç;o militar, pra
Hcar qualquer dos seguintes
atOs, A íetra H do mesmo arHgo
:é do segu:intie tepr: «Ser eleitor
!()lU 'exercer cargos e1etivoS",

111-. Loçãó
WETlEL

•
Prado do Rio, La Menor

a Rapsodia
encontra-se a venda nas
farmacias e Drogarias.

Banco Popular é Agric�la do Vale de Itajai
Déposito à disposição
Deposito Popular
C/Cts. com aviso de 30 dias

I' " "." 60 dias
Idem lã �'li 91'. dias
idem idem 180 dias

C/Cts. Prazo Fi:xo 6 mêses
Idem ioem 12 lt.

2 010
5 O/O
4 0/0
5 O/O

I) 112 O/O
{) 0/0

I 512 O/O
I) O/O

RAIMUNDO N, BARREIROS
Procedente de Ouritiba e

com destino a Lajes, passou
por nossà cidade o sr. Rai
mundo Nona!o Ban'eiros, 00·
nhecida inspeto1' da Aliança
da Bahia Oapitflliza�ão.

t.

DR.IFfONSO BltSIHI
Diplo'ln. pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Unive"ísidadf do B'rasil
Medico Especialista em
Doenças das Crianças

e da Péle
Cursos especializados SOa

bre Alff7pentação das COOll,
dnhas, Fuericultura. Hlgie..

ne Infantlh Glii:i!ca -Médica
Infantil, Tuberculose' ·lidao..
til

. e Doo!J.ças da Fél� das

Crimíças.
1'elef�: 1101 e 1099

"Conciliemos

i
_

\ . No bar e no lan
KNC)T

não deve faltall

iGntrie as ma·is capazes e prind1
pal'ment'e entr'e aqueles que qUBi;",
ram: e possam d'edicar,.ise inh"i�

IS interesses

!
.

.�

�- .-lf.-.-�-+. -.��-{tl�1i
No bar e no lã]

-

KNO'D �:-i
; I

,não deve faltan

Retrata. da Banda de Musica do 321 Bt Ga
Damos abaixo o programa organizado para a ffiltreta

que a Banda do 32- B. C. realizará hoje na Praça Nereu
Ramos, das 19,30 ás 21 horas.

.

PRIMEiRA PARTE'
NOMES

Ao Passeio
Celéste F�1.>seea.
Falsa Baiana
Haja Carnaval •.•

AUTORES
H. Guerreiro
Luiz. Bimme
Geraldo Pereira
P. CaetdRo

I \tlaIdteuUel
'.

S. Ram.os
Max Steiner'
.'fertufiimo Silva

As Perolas
Pubá nos olhos
Pra semIlf6 ade�s
Tenenie Chaves

PARA HRIDAS:rE C Z E' MAS I

liINFlA_MACÔES, '

COCEIRAS,!
F R I E t R A S, l�
ESPINH AS, iTC.jf
---NU N Ct:1 EXISTIU IGU�l

o sabão

A iii'li.

HVIRGEl\tl ESPECIÁLIDA.DE"
c.f'.e,ÁOV.IRC�Jr .,. é .... ,1-

.;s .... Ç7

Esp ECit.\LlDAOE

tia CI A. WETZEl INDUSTRIAI. lOINVILLE (Marca. RegiBÚaUa)

. conserva o taniuD da roupa porqllB lava facilmente B com rapidez

ESPEcm

�.!1ü!iriill@
Valsa
Samba
Marcha
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